
Салати / Salads
Свежо и здравословно / Fresh and Healthy

Шопска салата /1/
домати, краставици, зелен лук, пресен пипер, сирене
Shopska salad
tomatoes, cucumbers, green onion, peppers, cheese

Млечна салата /1/8/
цедено мляко, краставица, копър, орехи, зехтин, 
чеснова паста - по желание
Cucumber salad with bulgarian yogurt
strained yogurt, cucumber, fresh dill, walnuts, olive oil,  
garlic paste by request

Зелена салата с риба тон и царевица /4/
зелена салата, зелен лук, риба тон, царевица, дресинг 
винегрет

Гръцка салата /4/
домати, краставици, червен лук, маслини, сирене
Фета, риган
Greek Salad
tomatoes, cucumbers, red onion, olives, Feta cheese, oregano

Попай /4/1/
спанак, бейби моцарела, зелена маслина,  панзанела, 
чери домат, червен лук, дресинг
Popeye’s Spinach Salad
spinach, baby mozzarella, green olives, panzanella, cherry 
tomato, red onion, dressing

Капрезе /7/8/
розов домат, моцарела или домашно сирене, 
босилеково песто
Caprese Salad
pink beefsteak tomato, mozzarella or homemade cheese,
basil pesto

Цезар /1/7/
айсберг, пилешко филе, чери домати, пармезан, крутони, 
дресинг „Цезар”
Caesar Salad

croutons, “Caesar” dressing

Фрути ди маре /1/2/14/
микс зелени салатки, миди,  калмари, скариди, чери 
домати, пармезан,  дресинг
Frutti di Mare seafood salad 
mix greens, mussels, calamari, shrimps, cherry tomatoes, 
Parmesan, dressing

300 гр.

200 гр.

300 гр.

300 гр.

250 гр.

300 гр.

300 гр. 

300 гр.

6.70 лв.

6.00 лв.

8.90 лв.

8.90 лв.

9.90 лв.

9.90 лв.

10.90 лв.

13.90 лв.



Предястия/ Starters
Бързо и вкусно / Fast and Tasty

Трилогия хайвер /1/2/4/
класически с черни перли, със сьомга, с копър и чесън
Tarama trilogy
classic with black pearls, with salmon, with dill and garlic

Хрупкави пилешки филенца /1/3/11/
със сусам или корнфлейкс и млечен сос

Панирани  сиренца/кашкавалчета в 
корнфлейкс /1/3/
със сладко от боровинки

with cranberry sauce

Дует тапенади /1/
хумус и маслинова с каперси
Duo tapenades
hummus and olive with capers

Патладжан по персийски /7/
патладжан, цедено мляко, чесън, мента, зехтин
Persian eggplant 
eggplant, strained yogurt, garlic, fresh mint, olive oil 
                          
Хрупкави тиквички /1/7/
с млечно - чеснов сос
Crispy zucchini
with garlic-yogurt sauce
 
Рататуй /7/ 
печени зеленчуци с домaтен сос и пармезан
Ratatouille 
grilled vegetables with tomato sauce and Parmesan 

Пушена сьомга върху червено цвекло  /4/
с ментов дресинг
Marinated salmon over beetroot
with mint dressing

180 гр.

220 гр.

220 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

6.90 лв.

7.70 лв.

7.10 лв.

7.00 лв.

6.90 лв.

7.30 лв.

7.90 лв.

10.90 лв.



Супи*/ Soups*
Да се сгреем с топла супа / Soups to warm you up

Прясна паста талиатели
 Homemade Fresh Pasta Tagliatelle

ЧАО, Бела / CIAO, Bella

Таратор /7/8/
с копър и орехи  
Chilled cucumber soup 
with walnuts and fresh dill 

Пилешка супа /1/9/
Chicken soup 

Рибена супа /4/9/
Fish soup

Супа на деня
моля, попитайте Вашият сервитьор  
Soup of the day
please, ask your waiter

300 гр.

300 гр.

300 гр.

3.95 лв.

4.95 лв.

5.75 лв.

Вегатариана /1/7/
броколи, гъби, лук, чери домати, сметана, пармезан
Vegetariana
broccoli, mushrooms, onion, cherry tomato, cream, 
Parmesan

Карбонара /1/7/
бекон, яйце, сметана, пармезан
Carbonara
cream, bacon, egg yolk, Parmesan

Пиле и спанак /1/7/                                             
Chicken and spinach

Скариди и чери домати /1/2/7/ 
Shrimps and cherry tomatoes

350 гр.

350 гр.

350 гр.

350 гр.

8.30 лв.

9.30 лв.

9.90 лв.

10.90 лв.



Барбекю / Barbecue 
За тези, които не се отказват от месото / For those, who do not givе up on meat

Пилешко шишче със зеленчуци /9/10/
Chicken skewer with vegetables
    
Пилешка пържола /9/10/
Chicken cutlet
    
Пилешко филе /9/10/
Chicken breast

Свинско шишче със зеленчуци /9/10/
Pork skewer with vegetables

Свинска вратна пържола /9/10/  
Pork neck steak 

Свински ребърца със сос барбекю                               
Pork ribs with BBQ sauce

Традиционна мешана скара /1/9/10/
кебапче, кюфте, шишче, сатленка,свинско каре, 
гъбен сос
Traditional mix grill
kebapche, meatball, skewer, sausage, pork chop, mushroom 
sauce

Телешки кюфтета
Veal meatballs

Адана кебап 
Adana kebab

4.90 лв.

7.50 лв.

10.90 лв.

6.30 лв.

9.90 лв.

12.90 лв.

19.90 лв.

8.90 лв.

13.90 лв.

150 гр.

200 гр.

200 гр.

150 гр.

280 гр.

380 гр.

500 гр.

200 гр.

300 гр.



Гарнитури / Side orders 
Да добавим още нещо... / To add  something to our Main…

Краставици и домати
Tomatoes and cucumbers

Пържени картофи
пръчици, лодки, чипс, пикантни домашни
Fried Potatoes
french fries, wedges, potato chips, spicy country-style

Картофи „соте”
Boiled potatoes with butter and fresh dill

Задушен ориз 
Steamed rice

Гриловани или задушени зеленчуци /12/
Grilled or steamed vegetables
   

3.50 лв.

4.50 лв.

4.70 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.



Риба и морски деликатеси
Fish and Seafood Delicacies 

Морето е на една ръка разстояние
The Black Sea is just one hand away

Миди по моряшки /14/
миди, масло, девисил, чесън, бяло вино, лук и моркови
Sailor-style mussels 
mussels, butter, herbs, garlic, white wine, onion and carrots

Миди по бургаски /14/
миди, ориз, моркови, зелен лук, девисил, домат,
масло, копър
Mussels in Burgas way
mussels, rice, carrots, scallions, herbs, tomato, butter,
fresh dill

Грилована норвежка скумрия /4/
Grilled norwegian mackerel

Грилована пъстърва /4/
              

Хрупкави калмари с млечно-чеснов  сос /1/7/14/
Crispy calamari with garlic-yogurt sauce 

Калмари на плоча /14/
със средиземноморски дресинг
Grilled calamari
with Mediterranean dressing

Тигрови скариди с масло и копър /2/
Tiger shrimps with butter and dill

Тигрови скариди /2/
с Пири-Пири /сладко  чили/ сос
Tiger shrimps
with Piri-Piri sauce /sweet chili/

Ципура със средиземноморски дресинг /4/

Лаврак с императорски ориз /4/ 
Sea bass with imperial rice

Сьомга  с медена глазура, авокадо и киви /4/13/
Honey-glazed salmon with kiwi and avocado

Риба на деня /1/4/
моля попитайте Вашият сервитьор
Fish of the day 
please ask your waiter

10.90 лв.

10.90 лв.

10.90 лв.

12.50 лв.

15.00 лв.

15.00 лв. 

.
19.50 лв.

19.50 лв.

18.50 лв.

20.90 лв.

21.00 лв.

700 гр.

700 гр.

300 гр.

300 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

350 гр.

400 гр.

400 гр.

200 гр.



Специалитети / Specials 
Нещо по-така... / Above and beyond

Пиле Салтинбока /7/12/
пилешко филе, салвия,  запечено с бекон и сирене 
чедър, задушени зеленчуци, сметанов сос
Saltimbocca Chicken

steamed vegetables, creamy sauce

Пиле Капри /7/8//14/ 
пилешко филе, сушен домат, моцарела,
босилеково песто
Chicken Capri

 
    
Свинско бон филе с прошуто и
ементал /1/7/
свинско бон филе, прошуто, горски гъби, ементал, 
поднесено с картофен ендорфин
Pork tenderloin with prosciutto and emmental
pork tenderloin, prosciutto, forest mushrooms, emmental, 
potato endorphins

    
Свинско бон филе с гриловани зеленчуци /1/8/
свинско бон филе, гриловани зеленчуци, Братен
Джус с орехи
Pork tenderloin with grilled vegetables
pork tenderloin, grilled vegetables, au jus with walnuts 
 

Крехко телешко с печен картоф /7/
телешко бон филе, пармезан, печен картоф с
билково масло
Veal tenderloin with baked potato
veal tenderloin, Parmesan, baked potato with herbal butter
 
    
Ризото с манатарки /7/
ориз Арборио, пармезан, гъби манатарки
Porcini mushroom risotto
Arborio rice, Parmesan, porcini mushrooms

17.90 лв.

17.90 лв.

22.90 лв.

17.90 лв.

25.90 лв.

10.00 лв.

400 гр.

400 гр.

400 гр.

400 гр.

400 гр.

350 гр.



Средиземноморски, Пепър, гъбен, пири-
пири, барбекю  /1/
Mediterranean, Pepper, mushroom, piri-piri, 
barbecue

1.50 лв.50 гр.

Чабата, царевично хлебче, черно хлебче /1/
Ciabatta, corn bread, whole wheat bread

2.00 лв.100 гр.

Мезета / After meal

Сосове / Sauses

Хляб / Bread

Луканка
“Lukanka’’ pork and veal sausage                                                            

Суджук телешки

                                           
Филе Елена
Fillet “Elena”                        
                    
Кайзер пастърма  
Kaiser pastirma                                                                                                                          

Прошуто
Prosciutto   

Сирена /7/
краве, кашкавал, синьо, чедър
Cheese
Bulgarian cow cheese, yellow cheese,
blue cheese, Cheddar

5.00 лв.

5.00 лв.

5.00 лв.

5.00 лв.

8.00 лв.

5.00 лв.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

Студени мезета 
Cold cuts selection and cheese



Десерти  / Desserts
Мммммммм.....По-добро от

Yaaamyyyyy….Much better than

Сладолед /7/ 
Ice cream

Тирамису /1/3/7/
маскарпоне, какао, кафе, бишкоти  
Tiramisu

Торта Кармелита с белгийски шоколад  /1/3/7/
белгийски шоколад, карамел, плодове
Caramelita cake with belgian chocolate
belgian chocolate, caramel, fruits

Плодов чийзкейк /1/12/
бисквитен блат, крема сирене, заквасена и
сладкарска сметана
Fruit cheesecake
biscuit base, cream cheese, sour cream and cream pasticceria

Тарт с шоколад и малини /1/12/  
бисквитен блат, белгийски шоколад, малини
Chocolate tart with raspberries
biscuit base, belgian chocolate, raspberries

Крем “Милена” /7/12/ 
цедено кисело мляко, плод и пудра захар
Crème “Milena”
Strained yogurt, fruit and sugar powder

Десерт на деня
моля, попитайте Вашият сервитьор  
Dessert of the day
please, ask your waiter

50 гр.

140 гр.

140 гр.

140 гр.

140 гр.

160 гр.

1.60 лв.

5.50 лв.

5.90 лв.

5.50 лв.

5.50 лв.

5.50 лв.



Еспресо Lavazza / Espresso Lavazza   
  
Еспресо Lavazza без кофеин / Espresso Lavazza 
decaffeinated
      
ILLY капсула / ILLY coffee     
 
Нескафе / Instant coffee     
 
Виенско кафе / Viennese coffee    
  
Капучино / Cappuccino     
 
Горещ шоколад / Hot chocolate    
  
Чай Twinings / Tea Twinings    
  
Чай Whittington / Tea Whittington   

60 мл

60 мл

60 мл

60 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

350 мл

2.50 лв.

2.50 лв.

3.70 лв.

2.30 лв.

2.90 лв.

3.60 лв.

3.70 лв.

2.90 лв.

3.90 лв.

Нескафе фрапе бяло, черно / Frappe coffee

Айскафе / Ice coffee

Чокофредо / Chocofreddo

400 мл

200 мл

400 мл

3.70 лв.

3.90 лв.

3.90 лв.

Топли напитки / Hot drinks

Безалкохолни напитки / Soft drinks

Студени кафета / Cold coffees

Минерална вода Банкя
Mineral water Bankia

Минерална вода Перие
Mineral water Perrier

Айрян / Ayran 

Продукти на Кока-Кола / Coca Cola products

Студен чай / Ice tea 
праскова, лимон / peach, lemon

Капи / Cappy juice
портокал, ябълка, вишна, праскова, кайсия
orange, apple, sour cherry, peach, apricot

330/1000 мл

330 мл

250 мл

250 мл

250 мл

2.00/4.50 лв.

5.00 лв.

2.40 лв.

2.50 лв.

2.70 лв.

200 мл / 400 мл / 1 л 1.50 / 2.50 / 4.90 лв.



Биолимонада “Хармоника” 
бъз, ягода, малина, джинджифил, мента
Bio lemonade Harmonica
Elder, strawberry, raspberry, ginger, mint

Лимонада
пъпеш, диня, ябълка, теменужка
Lemonade
melon, water melon, apple, violet

Студен чай с Алое Вера
малина, праскова, зелен чай с алое вера
Ice tea with Aloe vera
Raspberry, peach, green tea with aloe vera

Цитронада
лимон, портокал, грейпфрут
Citronade
lemon, orange, grapefruit

Ред Бул / Ред бул без захар
Red Bull / Red Bull Sugarfree

450 мл

350/1000 мл

500 мл

350 мл

250 мл

4.70 лв.

3.90/9.90 лв.

4.70 лв.

4.70 лв.

5.00 лв.

Ванилия/Банан/Ягода
плодове, сладолед /7/, прясно мляко /7/
Vanilla/Banana/Strawberry
fruits, ice cream, milk

350 мл 4.90 лв.

Прясно изцеден сок от плодове
портокал, лимон, грейпфрут, ябълка, морков
Freshly  squeezed juice
orange, lemon, grapefruit, apple, carrot

300 мл 4.70 лв.

Освежаващи напитки / Refreshing drinks

Шейкове / Milkshakes

Фреш  предложения / Freshly squeezed juice



Стела Артоа
Stella Artois

Гларус
Glarus

330/500 мл

330/500 мл

3.00/4.00 лв.

3.00/4.00 лв.

Старопрамен / Staropramen

Гларус Premium “Pale ale” / Glarus Premium 
“Pale ale”

Стела Артoа / Stella Artois

Хайнекен / Heineken

Корона / Corona 

500 мл

500 мл

330 мл

330 мл

330 мл

4.00 лв.

5.00 лв.

4.00 лв.

4.00 лв.

6.00 лв.

Бейлис / Baileys

Мари Бризар Мента, Кампари / Marie Brizard 
Mint, Campari

Мартини Бианко, Драй, Росо / Martini Bianco, 
Dry, Rosso

50 мл

50 мл

50 мл

5.00 лв.

4.20 лв.

3.60 лв.

Узо Пломари, Узо Цантали / Ouzo Plomari, 
Ouzo Tsantali
 
Абсент, Перно / Absinthe, Pernod

Йегермайстер, Фернет Бранка, Бранка Мента
Jagermeister, Fernet Branca, Branca Menta

50 мл

50 мл

50 мл

3.70 лв.

4.90 лв.

4.90 лв.

Хенеси V.S.O.P. / Hennessy V.S.O.P.

Хенеси X.O. / Hennessy X.O.

50 мл

50 мл

12.90 лв.

29.90 лв.

Наливна бира / Draught beer

Бира бутилирана/ Bottled beer

Ликьори и Вермути / Liqueurs and Vermouths

Анасонови и Диджестиви/ Aniseed and Digestives

Коняк / Cognac



Бургаска мускатова / Burgas muscat

Бургас 63 / Burgas 63
  
Бургас 63 барел / Burgas 63 barrel

Сливенска перла отлежала / Slivens pearl aged

Троянска сливова отлежала / Trojan plum aged

Троянска кайсиева отлежала / Trojan apricot aged

Сунгурларска специална / Sungular special

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

3.50 лв.

3.70 лв.

4.60 лв.

7.00 лв.

3.10 лв.

3.10 лв.

3.40 лв.

Финландия, Абсолют / Finlandia, Absolut

Русский Стандарт Platinium / Russian Standard 
Platinium

Белуга Нобъл / Beluga Noble

50 мл

50 мл

50 мл

4.00 лв.

5.70 лв.

10.90 лв.

Джеймсън / Jameson

Тиламор Дю / Tullamore Dew

Джак Даниелс / Jack Daniel’s

Джони Уолкър блек лейбъл / Johnnie Walker 
Black Label 12 Y.O.

Дъмпъл / Dimple 15 Y.O.

Бушмилс / Bushmills 10 Y.O.

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

5.50 лв.

5.50 лв.

6.60 лв.

9.00 лв.

10.50 лв.

10.00 лв.

Гордънс / Gordon’s

Бифитър / Beefeater
 
Капитан Морган / Captain Morgan

Бакарди / Bacardi

Ядки / Nuts
Бадем, кашу, лешник, шамфъстък
Almond, cashew, hazelnut, pistachio /8/

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

80 гр

4.00 лв.

4.00 лв.

4.00 лв.

4.00 лв.

6.00 лв.

Ракия/ Rakia

Водка / Vodka

Уиски / Whiskeys

Джин и Ром / Gin and Rum



Списък на потенциалните алергени 
     
1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а 
именно: пшеница,
ръж, ечемик, овес, спелта (вид пшеница), 
камут (вид едра твърда
пшеница) или техни хибридни сортове, както 
и продукти от тях,
с изключение на:
а) глюкозен сироп на пшенична основа, 
включително декстроза;
б) малтодекстрини на пшенична основа;
в) глюкозен сироп на ечемична основа;
г) зърнени култури, използвани за 
производство на алкохолни
дестилати, включително етилов алкохол от 
селскостопански
произход.

2. Ракообразни и продукти от тях

3. Яйца и продукти от тях

4. Риба и рибни продукти с изключение 
на:
а) рибен желатин, използван като носител на 
витамини или
каротиноидни заготовки;
б) рибен желатин или рибен клей, използван 
като подобряващ
агент в бира и вино.

5. Фъстъци и продукти от тях

6. Соя и соеви продукти с изключение на:
а) напълно рафинирани соево масло и 
мазнина;
б) натурални смесени токофероли (E306), 
натурален D-алфа
токоферол, натурален D-алфа 
токоферолацетат, натурален
D-алфа токоферолсукцинат от соеви 
източници;
в) фитостероли и фитостеролови естери от 
растителни масла,
получени от соеви източници;
г) растителен станолов естер, произведен от 
стероли на
растителни масла от соеви източници;

7. Мляко и млечни продукти 
(включително лактоза) с
изключение на:
а) суроватка, използвана за производство на 
алкохолни
дестилати, включително етилов алкохол от 
селскостопански
произход;
б) лактитол

8. Ядки, а именно: бадеми 
(Amygdaluscommunis L.), лешници
(Corylusavellana), орехи (Juglansregia), кашу 
(Anacardiumoccidentale),
пеканови ядки (Caryaillinoiesis (Wangenh.)К. 
Koch),
бразилски орехи (Bertholletiaexcelsa), 

шамфъстък (Pistaciavera),
орехи макадамия или орехи Куинсленд 
(Macadamiaternifolia)
и продукти от тях с изключение на ядки, 
използвани за
производство на алкохолни дестилати, 
включително етилов
алкохол от селскостопански произход.

9. Целина и продукти от нея

10. Синап и продукти от него

11. Сусамово семе и продукти от него

12. Серен диоксид и сулфити с 
концентрация над 10 mg/kg или
10 mg/litre, изразени под формата на общ SO 
2, който следва да
се изчисли за продуктите, предлагани готови 
за консумация или
върнати към първоначално състояние 
съгласно указанията на
производителя.

13. Лупина и продукти от нея

14. Мекотели и продукти от тях


